Plán kultúrnych a športových podujatí obce Betliar
na rok 2019

Január
•
•

23.01.2018 (Streda) - Pripomenutie si 74. výročia oslobodenia obce 23.1.1945,
reláciou žiakov ZŠ v miestnom rozhlase.
25.01.2019 (Piatok) – Futbalový ples v kultúrnom dome.

Február
•

13.02.2018 (Streda) – Detský karneval v Kultúrnom dome v spolupráci s občianskym
združením Dračia stopa

Marec
•

15.03.2019 (Piatok) o 17,00 hod., kultúrny dom - podujatie z príležitosti Mesiaca kníh
– beseda so slovenskou spisovateľkou, autorkou historických románov Janou
Pronskou

Apríl
•

13.04.2019 (Sobota) o 18,00 hod. kultúrny dom – koncert PAVOL HAMMEL,
Nebeská muzika, Peter Preložník – klavír + kamaráti spojený so slávnostným
uvedením autobiografickej knihy Ruda Pažitku „Bigbít pod zámkom“.

Máj
•

07.05.2019 o 17:00 hod. (Utorok) – Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom. Stretnutie
na miestnom cintoríne pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne pri príležitosti
74. výročia oslobodenia našej vlasti 8. mája 1945. Štátna hymna SR, báseň, príhovor.
Položenie venca k pomníku padlým, stretnutie účastníkov osláv s členmi SZPB
v kultúrnom dome.

•

12.05.2018 o 15:00 hod. (Nedeľa) - Deň matiek - miestna oslava sviatku matiek,
pozdravenie žien spojené s kultúrnym programom v ktorom vystúpia deti MŠ a ZŠ.

•

25.05.2019 (Sobota) – Turistické podujatie – Výstup na Volovec (1293 m n. m.)

Jún
•

01.06.2019 (Sobota) - Deň rodiny spojený s MDD. Atrakcie a zápolenia pre deti,
mládež a dospelých. Ocenenie najúspešnejších jednotlivcov a družstiev. Večerná
zábava.

•

08.06.2019 o 19:00 hod. (Sobota) - Stavanie „MÁJA" na námestí pred budovou OÚ
podľa tunajších zvykov na Rusadle, vystúpenie folklórneho súboru.

•

28.06.2019 (Piatok) - Rozlúčka so školou v kultúrnom dome.

•

06.08.2019 - V. ročník futbalového Memoriálu Mariána Šlosára. Futbalový turnaj
o putovný pohár.

•

Akcia pre seniorov - návšteva folklórneho festivalu, poprípade aktívny pobyt
v prírode. Alternatíva – pobyt na kúpalisku.

Júl

August
•

28.08.2019 o 17:00 hod., (Streda) - Výročie SNP. Pripomenutie si 75. výročia SNP
a Dňa Ústavy SR. Stretnutie pri pomníku padlých na miestnom cintoríne, hymna,
báseň, položenie venca, príhovor, stretnutie členov MO-SZPB v KD a členov OZ.
O 19:30 h. nad Zálesákom zapálenie symbolickej vatry SNP. Pri vatre podanie
občerstvenia.

September
•

07.09.2019 Dni sv. Huberta - 29. ročník celoslovenských poľovníckych slávnosti
v areáli kaštieľskeho parku Betliar.

•

Turistické podujatie organizované pre rekreačných turistov a rodiny s deťmi – Vysoké
Tatry.

Október
•

24.10.2019 (Štvrtok) - Mesiac úcty k starším. Kultúrny program a pozdravenie
jubilantov 70, 80 a 90 ročných.

December
•

05.12.2018 (Štvrtok) - Stretnutie detí s Mikulášom v kultúrnom dome v Betliari.

•

28.12.2019 od 9:00 hod. (Sobota) - 20. ročník tradičného vianočného šachového
turnaja, ktorý usporiada obec a šachový oddiel.

•

31.12.2019 o 23,45 hod. (Silvester) - Rozlúčka so starým rokom, privítanie nového
rokana námestí pred obecným úradom, ohňostroj a zápis do pamätnej knihy pri pohári
vareného vína. Pozdravenie občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu a na záver
štátna hymna.

•

Vydanie dvoch čísel Obecných novín „Betlerskie noviny“ a to k 30.06.2019
a k 15.12.2019. Obsah novín podľa rozhodnutia redakčnej rady.

